
 

NEWSLETTER dla NGO nr 1/2008 
 

5 września 2008 r. 

 

 

 

Spis treści 
Bezpłatne Konsultacje dla NGO 
Szkolenia nt. pozyskiwania funduszy na działalność 
Konkurs Równać Szanse 2008 Regionalny Konkurs Grantowy 
Konkurs Rodzynki z Pozarządówki  
Konsultacje Programu Współpracy na rok 2009 

 

OD WRZEŚNIA 2008 R. WZNAWIAMY BEZPŁATNE KONSULTACJE 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Po wakacyjnej przerwie Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają  

przedstawicieli organizacji pozarządowych do korzystania z indywidualnych 

bezpłatnych konsultacji, prowadzonych przez ekspertów z zakresu prawa, 
rachunkowości, zarządzania projektami, mających długoletnie doświadczenie w 

pracy trzeciego sektora. 

Konsultacje odbywają się zwykle we wtorki w godz. 13.00-17.00 w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  z 
Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr  260 (I piętro). Ich zakres tematyczny 

dostosowywany jest do potrzeb adresatów. Szczegóły dotyczące poszczególnych 

spotkań zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce 

Organizacje pozarządowe. 

Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny umówić się na spotkanie 

(jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem 

drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są 

telefonicznie pod numerami 056 62 18 403 lub 056 62 18 371 oraz  drogą elektroniczną 

na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

 
 

 
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 
Urząd Marszałkowski - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi organizuje cykl szkoleń pn. Projekt krok po kroku, których celem jest 
nabycie podstawowej wiedzy na temat pozyskiwania funduszy na działalność 
organizacji pozarządowych. Do udziału w 2 - dniowych szkoleniach zapraszamy 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu 6 powiatów województwa 

kujawsko-pomorskiego tj.: aleksandrowskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, 

radziejowskiego, włocławskiego, żnińskiego. Program oraz formularz zgłoszeniowy dla 

każdego z powiatów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w 

zakładce Organizacje pozarządowe. 



Bliższych informacji na temat cyklu szkoleń udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika 

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 403. 056 62 18 371, e-

mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
 

Terminy szkoleń: 
Mogilno: 16-17 września (zapisy do 5. 09) 
Radziejów: 23-24 września (zapisy do 12. 09) 
Włocławek: 25-26. września (zapisy do 12. 09) 
Aleksandrów Kujawski: 29-30 września (zapisy do 15. 09) 
Żnin:  6-7 października (zapisy do 26.09) 
Lipno (Nowa Wieś): 8-9 października (zapisy do 26.09) 

 
 

 
RÓWNAĆ SZANSE 2008 REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 

 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży i Stowarzyszenie Tratwa 

zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym  
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Równać Szanse 2008 - Regionalny Konkurs Grantowy 

 

 
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży: 
 
-         umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces 

poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron; 

-         umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji 

społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 

a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek 

pozaszkolnych realizujących projekt: 

-         umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych, 

-         umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć. 

  

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej 
-         dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy 
-         szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów. 

  

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie  
(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców) 

-         organizacje pozarządowe 

-         domy kultury 

-         biblioteki gminne 

-         grupy nieformalne, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca 

realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na 

rzecz wyrównywania szans  podjęte w ramach projektu. 

  

O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły. 

  

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 I 2009 r. i trwać dłużej niż do 30 VI 2009 r. 
  

Termin przesyłania wniosków: do 1 października 2008 r. (w przypadku wersji papierowej 

decyduje data stempla pocztowego). 



 
Koordynator Regionalny Konkursu 
Stowarzyszenie "Tratwa" 
http://www.tratwa.pl 
tel. (89) 513 17 46 

 
 

 
                 

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 

pozarządowe 
 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe 

działające na terenie naszego województwa do udziału w pierwszej edycji konkursu Rodzynki z 

pozarządówki. 

 
Celem konkursu jest: 
 

- promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

- tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi 

podejmowanych przez nie działań, 

- wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji, których inicjatywy 

mogą pretendować do miana tzw. „dobrych praktyk”. 

 

 
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 
które spełniają następujące warunki: 
 

- są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do 

konkursu, 

- posiadają siedzibę albo oddział i prowadzą działalność na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, 

- roczne przychody na działania statutowe w 2007 r., wykazane w oparciu o 

sprawozdanie finansowe (załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 150 

000,00 zł. 

 
  
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości do 3 tys. zł. z przeznaczeniem na 

działalność statutową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w listopadzie b.r. 

 
Wnioski konkursowe należy składać do 30 września 2008 r. Regulamin konkursu oraz formularz 

zgłoszeniowy znajdują się Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje 

pozarządowe. 
 



Bliższych informacji o konkursie Rodzynki z  pozarządówki udzielają pracownicy Biura 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 18 

403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

 
 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2009 
 

 
W związku z przystąpieniem do prac nad programem współpracy województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 r., zapraszamy przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do aktywnego współtworzenia programu poprzez zgłaszanie  opinii, 

propozycji i wskazówek w odniesieniu do: 

 

    * obszarów priorytetowych współpracy i działań w ich obrębie; 

    * form współpracy; 

    * zasad udzielania dotacji. 

 

  

Punktem wyjścia do zgłaszanych propozycji powinien być program współpracy na rok 2008 r. i 

obowiązujące  w tym roku procedury konkursowe. Program współpracy oraz uchwały związane 

z procedurami konkursowymi znajdują się na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka 

Organizacje pozarządowe (temat Prawo). 

 

Państwa uwagi będą cennym materiałem, z którego chcemy skorzystać podczas dyskusji 
nad zawartością programu w gronie przedstawicieli departamentów i jednostek Urzędu 
Marszałkowskiego, współpracujących z organizacjami pozarządowymi. 
 

Uwagi do programu współpracy na rok 2009 prosimy przesyłać na adres mailowy: 

ngo@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 10 września 2008 r. 
 

Projekt programu współpracy na rok 2009 zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego do końca września 2008 r. w celu dalszej 
konsultacji. 
 

Koordynacją prac nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 

18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  

 
 

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 

tel. + 48 56 62 18 371; 62 18 403; fax. +48 56 62 18 275 

www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka Organizacje pozarządowe 
 

 
 


